
ThyssenKrupp Elevator AS

Brobekkveien 38 · 0504 Oslo, Norway

Telefon: +47 (0) 21 97 97 00

www.thyssenkrupp-nordic.com · sentralbord.tkeno@thyssenkrupp.com  ThyssenKrupp Elevator 

01
69

 s
yn

er
gy

 B
LU

E 
br

os
jy

re
 N

or
sk

 (
10

/1
5

) 
Th

ys
se

nK
ru

pp
 E

le
va

to
r 

  
In

fo
rm

as
jo

ne
n 

so
m

 o
pp

gi
s 

i d
en

ne
 b

ro
sj

yr
en

 k
an

 k
un

 a
ns

es
 s

om
 b

in
de

nd
e 

et
te

r 
ut

tr
yk

ke
lig

 
sk

ift
el

ig
 b

ek
re

ft
el

se
. 

R
ep

ro
du

ks
jo

n,
 o

pp
tr

yk
k 

og
 la

gr
in

g 
sk

al
 k

un
 s

kj
e 

et
te

r 
go

dk
je

nn
el

se
 fr

a 
re

da
kt

ør
en

.

synergy® BLUE 
Design møter teknologi.

HEIS
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Markedsledende teknologi  
som er visuelt tiltalende.

DEn nyE SynErgy® BLUE. 
Med synergy® BLUE tilbyr ThyssenKrupp Elevator en innovativ løsning for kontorbygg 
og bolighus som fungerer på Next Level i forhold til energieffektivitet, miljøvennlighet 
og beskyttelse av miljøet. Dette heissystem er designet for å redusere størrelsen på 
sjakttoppen med inntil 30 % og sjaktgruvens dybde med inntil 70 %, slik at synergy® BLUE 
enkelt kan integreres også i eksisterende bygninger.

Systemet tilfredsstiller de høyeste krav til design og teknologi, og synergy® BLUE forener 
to tilsynelatende motstridende verdener – uten å inngå kompromisser. Resultatet er en 
ny, intelligent generasjon med heiser med et helt nytt konsept for kabindesign som fører 
frem til en vinn-vinn-situasjon – for passasjerene, bygningens eier og for alle som bryr 
seg om miljø og design. 

I Next Level lover vi deg kvalitetsløsninger, tilpasset 
dine behov, og med et ambisiøst mål: å bevege oss 
mot et høyere nivå,  
uansett om det gjelder kostnadseffektivitet, ytelser, 
pålitelighet, holdbarhet eller design.

Uansett om du leter etter det beste heissystem for et 
nybygg, oppgradering av en eksisterende installasjon 
(uavhengig av fabrikat og modell) for fremtidens krav, 
eller om du ganske enkelt vil kunne stole på din  
servicepartner uansett tid og sted, vil våre løsninger  
overgå standarden i bransjen med god margin.  
Hvorfor ikke ta oss på ordet og bevege deg  
opp til Next Level sammen med oss?

BLUE IMAgE 
Side 04 – 05

TEKnOLOgI
Side 12 – 13

DESIgnFILOSOFI
Side 06 – 07

E.COr®-HEISSTyrIng
Side 14 – 17

MØT VÅrE MODELLEr
Side 08 – 11

DInE FOrDELEr
Side 18 – 19
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VELKOMMEN TIL
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01 To tenkemåter, én idé: den perfekte heisen.
Enestående designmuligheter – markedsledende heisteknologi. 



6 7

02

6 7

DESIgnFILOSOFI

Skjønnheten kommer 
innenfra.

VÅrE KABInDESIgnS: PErFEKT, HELT nED TIL DE MInSTE 
DETALJEnE. 
Heisen forteller ganske mye om bygningen din. Derfor er det 
viktig at de høye kravene vi stiller til våre systemer ikke bare går 
på teknologi, men også på design. Heiskabinen spiller en meget 
sentralt rolle her. synergy® BLUE gir deg muligheten for perfekt 
tilpasning av heisen i forhold til din visjon om hva en heis skal 
være, teknologisk og designmessig. 

synergy® BLUE vil inspirere deg med sitt helhetlige og innovative 
designkonsept. Med tre fleksible designstiler tilbyr den et bredt 
spekter av designmuligheter for farge, form og materialer, og 
kombinasjoner av disse. Den unike BLUE to-fargedesignen,  
utformet av et velrennomert designteam, er laget spesielt for inte-
grering med moderne arkitektur. 

 � UnIKT UTVALg AV FArgEr Og MATErIALEr MED rIKE KOnTrASTEr 

 � MODULBASErT SySTEM MED TO-FArgE Og TO-MATErIALE FOr IDEELLE  
KOMBInASJOnEr 

 � SPEnnEnDE BLAnDIng AV TrADISJOnELLE Og MODErnE ELEMEnTEr

 � UnDErTAK ÅPnEr OPP FOr nyE MULIgHETEr MED BELySnIngEn

 � VArIABLE rgB LED-BELySnIngSEFFEKTEr SKAPEr STEMnIng Og  
ATMOSFÆrE
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synergy® BLUE tilbyr også en dedikert økologisk modell med effektiv integrasjon av mil-
jøvern i din bygning, ved bruk av meget holdbare og 100 %  
resirkulerbare materialer som for eksempel rustfrie stålpaneler, PVC-gulv laget av orga-
niske råmaterialer, innovativ E.COR-heisstyring og energisparende LED-belysning. 

STYLE Selection tilpasses dine preferanser og stilen i din bygning. Ved hjelp av effek-
tene i konseptet med to-farge og to-material, kan forskjellige materialer og farger spille 
sammen for å skape friske designløsninger som passer perfekt inn i omgivelsene og byg-
ningens arkitektur. Fra sterke kontraster med svart og hvit, til fargetonene i “beach and 
sea” – finnes det ingen grenser for din kreativitet.

 � MAngFOLD AV MATErIALEr Og FArgEr FOr FrIHET I DESIgn

 � STILVArIASJOn MED BrUK AV BÅDE nØyTrALE Og MArKErTE  
DEKOrALTErnATIVEr

 � UTTryKKSFULLE MATErIALEr I En KVALITET MED LAng LEVETID

 � TyDELIgE LInJEr Og KLArT DEFInErT BELySnIng

STIL D |  Topp: Green Apple 

Bunn: Diamond Cut

STIL E |  Topp: Wave 2 Cloud 

Bunn: Dark Skin

STIL F |  Topp: Red Ming 

Bunn: Diamond Cut

STIL A |  Topp: Stainless steel Linen 

Bunn: Stainless steel Hairline

STIL B |  Topp: Dark Skin  

Bunn: White Skin

STIL C |  Topp: Lime  

Bunn: Diamond Cut

En heiskabin som ikke etterlater seg 
noe annet enn gode inntrykk.

STIL E
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Den mest iøynefallende egenskapen?  
Suverent god smak.

 � FASCInErEnDE BLAnDIng AV TrADISJOnELLE Og MODErnE ELEMEnTEr

 � En FØLELSE AV EKSKLUSIVITET Og En HEISKABIn MED MEgET HØy KVALITET

 � STEMnIngSBELySnIng MED InDIrEKTE LySSETTIng

 � MATErIALEr MED TEKSTUr gIr En TAKTIL Og SAnSELIg OPPLEVELSE

Designet for å gjøre hver  
dag spesiell.

CHIC A |  Topp: Red Ming 

Bunn: Storm, LED

CHIC B |  Topp: White Line 

Bunn: Stainless steel Linen, LED

CHIC C |  Topp: Fog 

Bunn: Storm, LED

ELEGANT A |  Topp: White Line 

Bunn: Black Line, LED

ELEGANT B |  Topp: Tulip Tree  

Bunn: Stainless steel Linen, LED 

ELEGANT C |  Topp: White Line 

Bunn: Stainless steel Hairline, LED

ELEGANT B

ELEGANT C

 � BrEDT UTVALg AV MATErIALEr Og FArgEr FOr MAKSIMAL FrIHET I DESIgn

 � UnDErTAK MED KUrVET DESIgn Og VArIABEL BELySnIng

 � UnIK ATMOSFÆrE VED  BrUK AV InDIrEKTE BELySnIng

 � EMOSJOnSBASErTE FArgE- Og LySEFFEKTEr MED VALgFrI rgB LED

 � MATErIALEr MED TEKSTUr gIr En TAKTIL Og SAnSELIg OPPLEVELSE

CHIC Selection imponerer med bruk av moderne farger, en tiltalende blanding av mate-
rialer og unike belysningsmuligheter. Indirekte LED-belysning i tak, rundt tak, betjenings-
panel og fotliser gjør interiøret i kabinen til en liten kunstopplevelse.  
Samspillet mellom varme og kalde farger, og tekstur i flatene, lager en meget attraktiv 
effekt og harmoniske kontraster. Spennende virkninger oppstår med den valgfrie RGB-
belysningen.

ELEGANT Selection bringer en følelse av haute couture inn i heiskabinen. Dette 
designet er inspirert av fransk dekorasjonkunst og formidler eleganse og kjærlighet 
til detaljer i hele kabinen. Eksklusive trepaneler, organisk design, indirekte belys-
ningsdesign og uvanlige fargeeffekter gir kabinen et kultivert og eksklusivt preg. 
Med ELEGANT Selection løftes heisen opp til Next Level med kultur.



12 13

04

1312

Det ypperste i effektivitet –  
fra topp til bunn.

HEISTEKnOLOgI FrA THySSEnKrUPP ELEVATOr: 
EnESTÅEnDE PÅ ALLE nIVÅEr. 
De tekniske kravene vi stiller til systemene våre er meget omfat-
tende. Vi ser på navnet ThyssenKrupp Elevator som et syno-
nym for kvalitet, komfort, effektivitet, pålitelighet og sikkerhet. 
I tillegg til mange års erfaring med utvikling og bygging av 
heiser, legger vi også inn litt av fremtiden i alle våre systemer. 
Våre fremtidsorienterte teknologier sikrer bærekraftig bruk av 
miljøet og ressursene – uten å måtte inngå kompromisser.

synergy® BLUE står for optimalisert energiforbruk, reduserte 
varme- og CO2 -utslipp og lave driftskostnader. Den lave slita-
sjen på våre holdbare komponenter og den intelligente E.COR®-
heisstyringen, med funksjoner som automatisk standby og 
energigjenvinning, er eksempler på hvordan disse systemene 
fremmer økonomisk og økologisk holdbarhet. 

 � HOLDBArE, FrEMTIDSSIKrE KOMPOnEnTEr

 � PÅLITELIgE SySTEMEr MED HØyE yTELSEr Og LAVT VEDLIKEHOLDSBEHOV

 � InTELLIgEnTE TEKnOLOgIEr SOM KOMBInErEr EnErgIEFFEKTIVITET Og  
ØKOLOgISK AnSVAr

 � PLASSBESPArEnDE Og FLEKSIBEL KOnSTrUKSJOn
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05 En heisstyring har mye mer  
å by på enn bare styring.

Du styrer mot fremtiden, uansett 
hvilken etasje du trykker på.

E.COr® SETTEr nyE STAnDArDEr PÅ SÅ Å SI ALLE PUnKTEr.  
Den intelligente E.COR®-heisstyringen er kjerneelementet i synergy® BLUE og gir mange 
fordeler. Den viktigste: energi- og kostnadsinnsparinger er programmert rett inn i syste-
met. Ved å bruke energigjenvinning når kabinen kjører nedover, eller når heisen bremser, 
sender E.COR® energi tilbake inn til strømnettet slik at den kan brukes til andre funksjo-
ner som for eksempel ventilasjon, belysning med mer.

Som en programvarebasert løsning garanterer E.COR® meget god driftssikkerhet. 
Eventuelle sjeldne problemer med heisen oppdages lenge før  de kan resultere i noen 
form for feilfunksjon. E.COR® informerer deg om gjeldende status for heisen og gir deg 
påminnelser om når neste vedlikeholdskontroll skal utføres. Dette styrker den gjennom-
gående påliteligheten for utstyret.  

 � InTELLIgEnT HEISSTyrIng FOr EnErgI- Og KOSTnADSInnSPArIng 

 � ØKT TILgJEngELIgHET gJEnnOM FOrEByggEnDE VEDLIKEHOLD

 � PrOgrAMVArEBASErTE LØSnIngEr TILrETTELEggEr FOr ET STOrT  
SPEKTEr AV ALTErnATIVEr

 � MInIMAL SLITASJE TAKKET VÆrE ELEKTrOnISKE KOMPOnEnTEr 

 � SELVLÆrEnDE FUnKSJOn FOr MAKSIMAL EFFEKTIVITET

 � InTELLIgEnT STAnDBy-MODUS

 � UTMErKET KJØrEKOMFOrT

 � ABSOLUTT POSISJOnErIngSEnHET MED FOrBEDrET PrESISJOn I  
ETASJETILKJØrIngEn

PrAKTISK KJØrEKOMFOrT MED ET TryKK PÅ En KnAPP Er En SELVFØLgE MED 
E.COr®. 
E.COR® justerer måten heisen brukes på, og minimaliserer på den måten ventetider og 
kjøretider. Ved å skifte automatisk til høyhastighetsmodus i perioder med tung bruk, og 
så til øko-modus når  heisen  kun blir brukt sporadisk, vil systemet sørge for optimal bruk i 
stille og travle perioder. I standby-modus vil E.COR® slå av alle unødvendige komponen-
ter – unntatt etasjeknappene. Når du trykker på denne, opplever du en smidig heis med 
vekt på komfort, myk akselerasjon og bremsing, og en moderne dørlukkemekanisme. 

ENERGIEFFEKTIVITET
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1. 

4. 

3. 

2. 

Da vi utformet E.COR®  
var vår viktigste tanke:  
den neste generasjonen.

E.COr® Er BÅDE En STyrIngSEnHET FOr HEISEn Og ET 
KOMMUnIKASJOnSSEnTEr. 
Med en internettoppkobling til alle relevante driftsdata er E.COR® alltid oppdatert. Det 
innebærer raskeste mulige responstider og optimal service. Programvareoppdateringer 
kan lastes ned og installeres på en enkel måte. Med et oppsett for omfattende service, 
setter E.COR® sikkerheten først. 

BrUKErVEnnLIgHET Er OMDEFInErT: FOr PASSASJErEnE Og BygnIngEnS EIEr. 
LCD-displayet har symboler som viser når heisen er i øko- eller høyhastighetsmodus, 
og når den regenererer strøm. I tillegg har heisen audio-funksjoner som styrker bruker-
vennligheten og komforten ytterligere. Også elementer som belysning og displayer kan 
programmeres individuelt – E.COR® styrer alt nøyaktig etter dine ønsker. 

En annen viktig ting i heiser: Perfekt 
balanse mellom sinn, kropp og sjel.

E.COr® STELLEr PEnT MED BUDSJETTET DITT Og VErnEr MILJØET. 
Med E.COR® starter en ny epoke for heisteknologien, der effektivitet og miljøvern forenes. 
I en tid da alle snakker om å redusere CO2-utslippene og innta en mer samvittighetsfull 
holdning til ressurser, kan du oppnå resultater i retning av en energieffektiv fremtid med 
E.COR®. Verdifull energi går ikke lenger tapt – og i tillegg er også heisstyringen designet 
med hensyn til en holdbar livssyklus.  
E.COR® – grønt lys for økonomi og økologi. 

 � KOrTE rESPOnSTIDEr TAKKET VÆrE OnLInE-TILgAng

 � nyTTIgE FUnKSJOnEr SOM FOr EKSEMPEL SErVICEPÅMInnELSE

 � PrOgrAMMErIng SOM Er SPESIFIKK FOr BrUKEn

 � EnErgIEFFEKTIVITETSKLASSE A VDI 4707 FOr KUnDEInSTALLASJOnEr,  
IKKE BArE I TESTMILJØEr

 � MILJØVEnnLIg TEKnOLOgI

 � FrEMTIDSrETTEDE TEKnOLOgIEr FOr HOLDBAr EnErgIEFFEKTIVITET

ØKO-VENNLIG

Høyhastighetsmodus for  
høy bruksfrekvens

Øko-modus for lav bruksfre-
kvens eller stille perioder  

regenerering av energi betyr 
energigjenvinning

1.  Energigjenvinning:  
regenerativ pulsinverter

2. Lang levetid: LED-belysning
3. Intelligent: Heisstyring
4. Meget effektiv: Heismaskin

Eksempel på sertifisering av en installasjon i Tyskland (630 
kg, 1 m/s)
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06 For de som ennå ikke har opplevd 
synergy® BLUE.

* Sammenligning, MRL med/uten RPI 
** Sammenlignet med konvensjonell heis

Designfilosofi

•	 	Bredt	designutvalg	som	reflekterer	tenden-
ser innen interiørarkitektur, stil og atmos-
fære

•	 	To-materiale	og	to-farge	åpner	opp	for	mer	
enn 1000 mulige kabinvariasjonerEnkel integrasjon

•	 	Ideell	plassutnyttelse	(-30	%	/	-70	% 
sjakttopp/sjaktgruve)

•	 	Skreddersydde	løsninger	for	din	byg-
ning, med lave installasjonskostnader

Strømgjenvinning

•	 	Sparer	nærmere	40	%*	på	energi 
og kostnader under kjøring

•	 	Distribusjon	av	den	regenererte	ener-
gien i bygningen

Strømstyring

•	 	Standby-funksjoner	sparer	energi	og	
kostnader, opp til 86 %** 

•	 	Reduserte	CO2-utslipp

•	 	Lengre	levetid	for	komponentene	

Absolutt posisjoneringsenhet

•	 	Nøyaktige	posisjoneringstoleranser	
for å hindre uhell med snubling

•	 	Ny	kalibrering	ikke	påkrevd	etter	
strømbrudd

Heisens drifts- og kontrollsystem

•	 	Koblet	til	Internett:	korte	responstider	og	
optimal servicekommunikasjon

•	 	Læringsfunksjon	som	reduserer	tomkjøring	
og maksimaliserer effektiviteten

Tilgjengelighet

•	 	Nøyaktig	posisjonering
•	 	Godt	opplyste	omgivelser	(100	lux	ved	gul-

vet)
•	 	To-fargekonsept	for	å	fremheve	kabinele-

menter

Design3

1Teknologi med to-fargeeffekt
•		Stort	utvalg	av	kombinasjoner	takket	 

være meget stort utvalg av materialer og 
farger 

•	 	Modulbasert	konsept	gir	maksimal	tilpas-
ning 

2Teknologi med miljøeffekt
•	 	Én	kabin	laget	med	100	%	resirkulerbare	

komponenter
•	 	LED-belysning,	energigjenvinning	og	

strømstyring som standard

3Teknologi med belysningseffekt
•	 	RGB	LED	gjør	det	mulig	å	skape	individu-

ell atmosfære
•	 	Kombinert	med	E.COR® kan man oppnå 

forskjellige stemninger i forskjellige eta-


